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 خريطة منطقة المشروع

  جمهورية الفلبين

 
 

 شروع االلتقاء حول تعزيز سالسل القيمة ألغراض النمو الريف: والتمتينم
 تقرير رئيس الصندوق 

إن التسميات المستخدمة وطريقة عرض المواد ف: هذه الخريطة ال تعن: التعبير عن أي رأي تان من جانب الصندوق فيما يتعلق 
 .أو التخوم أو السلطات المختصة بهابترسيم الحدود 

 الصندوق الدول: للتنمية الزراعيةالمصدر: 
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 لفلبيناجمهورية 
 مشروع االلتقاء حول تعزيز سالسل القيمة ألغراض النمو الريفي والتمكين

 موجز التمويل

 المؤسسة الُمباِدرة:  الصندوق الدول: للتنمية الزراعية

 المقترض:  جمهورية الفلبين

 ة المنفذة:الوكال  اإلصالح الزراع: وزارة

 التكلفة الكلية للمشروع:  مليون دوالر أمريت: 25.25

مليون دوالر أمريت:  52.01 )بما يعادل يورومليون  5522
 تقريبا(

 الصندوق:الذي يقدمه قرض القيمة  

 5سنة، بما ف: ذلك فترة سماح مدتها  52مدة القرض عادية: 
من سعر ف: المائة  511عادل سنوية تسنوات، ويتحمل فائدة 

 لصندوق لالفائدة المرجع: 

 شروط القرض الذي يقدمه الصندوق: 

 مساهمة المقترض:  مليون دوالر أمريت: 9.29

 مساهمة المستفيدين:  مليون دوالر أمريت: 19.95

 المؤسسة المكلفة بالتقدير:  الصندوق الدول: للتنمية الزراعية

 ونة:المؤسسة المتعا  يخضع إلشراف الصندوق المباشر

 

 



 EB 2015/115/R.13 

5 

 

 الموافقةبتوصية 

من أجل  جمهورية الفلبينالمجلس التنفيذي مدعو إلى الموافقة على التوصية الخاصة بالتمويل المقترح تقديمه إلى 
 .59، على النحو الوارد ف: الفقرة مشروع االلتقاء حول تعزيز سالسل القيمة ألغراض النمو الريف: والتمتين

 

مشروع االلتقاء حول تعزيز من أجل  رية الفلبينجمهو قرض مقترح تقديمه إلى 
 سالسل القيمة ألغراض النمو الريفي والتمكين

 السياق االستراتيجي واألساس المنطقي -أوال

 التنمية الُقْطرية والريفية وسياق الفقر -ألف
عام  ف: المائة سنويا. وف: 5.00بنسبة وهو ينمو  ،نسمة مليون 95.5عدد الستان  بلغ، 5009ف: عام  -1

(. ومنذ عام 5002دوالر أمريت: )بقيمة الدوالر ف: عام  0.005للفرد اإلجمال: الدخل القوم:  ، بلغ5010
ف: المائة  5.5ف: المائة سنويا، ولتنه وصل فقط إلى  5.1جمال: اإلبلغ متوسط نمو الناتج المحل:  1921

 2.5: جمالتوسط معدل التضخم اإل، بلغ م5010-5000. وخالل الفترة 5010إلى عام  5001سنويا من عام 
، بلدا 159بين  99ف: المرتبة البلد  5010ف: عام  0.552بلغ ف: المائة. ووضع مؤشر التنمية البشرية الذي 

، ةاالثنت: عشر ، مما يدل على أنه خالل تلك السنوات 0.900تان قد وصل إلى  1992ف: حين أنه ف: عام 
مؤشر التنمية المتعلق بالتمايز بين انخفض وقد لتنمية البشرية. لم تتمتن جهود التنمية من تحسين وضع ا

 المتعلق بالتمايزمقياس التمتين وانخفض  .5002ف: عام  0.905إلى  5002ف: عام  0.952من  الجنسين
وانخفض انتشار الفقر على المستوى  .5002ف: عام  0.250إلى  5002ف: عام  0.290من  بين الجنسين

مع و . ولتن 5009ف: عام  50.9إلى  5005ف: المائة من األسر ف: عام  51.1من بشتل طفيف، القوم: 
مليون ف: الفترة نفسها، بأعلى مما تان  5.25مليون إلى  5.59النمو الستان:، ارتفع عدد األسر الفقيرة من 

ر بلغت األتثر فقرا ف: البالد، بنسبة فقالمجموعات هم . وتان المزارعون والصيادون 5005عليه ف: عام 
 ،. وعلى الصعيد الوطن:، لم يزل التفاوت ف: الدخل مرتفعا5005ف: المائة على التوال: ف: عام  20و 00

 .وفقا لمعامل جين: 0.002 بما مقداره

الفقر ف: السنوات األخيرة القصور ف: االستثمار والنمو البط:ء لدخل انتشار اإلخفاق ف: الحد من يعتس و  -5
الناتجة بشتل الضغوط التضخمية، و ، والتوارث الطبيعية واإلعالةنمو الستان: ال معدالتوارتفاع  الفرد،
 ف: اآلونة األخيرة إحراز تقدم ف: على الرغم من عدمو المواد الغذائية. أسعار الوقود و ارتفاع  عن أساس:

لبلد اان ه ال يزال بإمتأن تستشرف 5015-5011للفترة  خطة الفلبين اإلنمائيةن إفالفقر،  انتشارالحد من 
  .5012بحلول عام  أللفيةاإلنمائية ل هدافاألالوارد ف: قر فالحد من التحقيق هدف 

بانتشار الفقر الريف: على المتسم  الدائموضعها  الخروج من ساعد البالد علىقد ت مواتية عواملوتوجد 
، سديد الديون الخارجيةوه: تتضمن وصفا سليما ف: ت، عثرةالمت والتنمية البشرية وعدم المساواةنطاق واسع 
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أشتال الدعم الحتوم:  تبيرإلى حد  هشوهال ت اصناعي اقطاعمخلفة بذلك ) اإلصالح التجاريمن سنوات و 
 جابية.سياسية إي وتطورات متدن ، وتضخمعملة مستقرةو الحماية(، تثقل تاهله و 

راتيجية الُقْطرية األساس المنطقي والمواءمة مع األولويات الحكومية وبرنامج الفرص االست -باء
 المستند إلى النتائج

للفترة تيج: للصندوق ا، واإلطار االستر 5015-5011للفترة  خطة الفلبين اإلنمائيةالمشروع المقترح مع يتسق  -5
األساس ويتمثل . 5010-5010للفترة  لفلبينالخاصة بااستراتيجية الصندوق القطرية مع و  5011-5012

دعم عملية اإلصالح استغالل الفرص المتاحة ل( 1: )ف:يل المشروع المنطق: لمساعدة الصندوق ف: تمو 
 خدماتال الذين يعانون من نقص اإلصالح الزراع:من ن مستفيديال احتياجاتالمساعدة ف: تلبية الزراع: و 

وذلك  - الزراعيةاألعمال  وتنمية النمو الزراع: لتعزيز القيمة سالسل من خالل نهج - ن منهايمو حر مالو 
 اتوزار  المبذولة من قبلالريفية  جهود التنمية تنسيقدعم ( 5) ؛األراض:برنامج توزيع  من الفوائدعظيم تل

 ف: مجال تنمية المنخرطة وغيرها من الوتاالت ،البيئة والموارد الطبيعيةو  ،والزراعة ،اإلصالح الزراع:
 ف: اإلصالح الزراع: ةوزار  نهج دعم( 3) ؛الريف: ف: الحد من الفقر ثرلتعظيم األ، وذلك الزراعيةاألعمال 
إلى  صولالو و نتاج إلغراض األ وفورات الحجم لتحقيقف: مجموعات  إلصالح الزراع:ا مجتمعات تجميع

خطة  غايةف: تحقيق  وسوف يسهم المشروع القيمة. سالسلتنمية  من لالستفادة وتوفير الخدمات األسواق
زيادة و  تحسين األمن الغذائ: من خالل مستدامو : تنافسوسمت:  :قطاع زراعإليجاد  الفلبين اإلنمائية

  .الوطن: الشامل اإلصالح الزراع: برنامجدعم تما أنه ي، الدخل الريف:
 الوزارات الثالث مبادراتخلق االتساق بين إلى  سعىت :توالة، الوطني االلتقاء مبادرة جزء من المشروع هوو  -0

وارد ـــة والمـــالبيئوزارة و ة، ـــالزراعوزارة و  :،ـــالح الزراعـــاإلصرة وزا – ةـــالريفي ةـــة ف: مجال التنميـــالعامل
وزارة  روابط مع وسيتم بناء الريفية المستدامة. لدعم التنمية للموارد المتاحةاالستخدام األمثل و  - ةـــالطبيعي
مشروع الف: إطار  راعةوزارة الز  معو ، ىالصغر الريفية  اريعالمشتشجيع  ف: إطار برنامج والصناعة التجارة
 ف: إطار مشروع البيئة والموارد الطبيعيةوزارة مع و  ،راتورديليف: مرتفعات  ةزراعيالموارد الإلدارة  الثان:
عام ديسمبر/تانون األول التنفيذي ف:  المجلسوافق عليه الذي ، والبيئة الطبيعية لمواردل ةالمتتامل اإلدارة
 التصميم. ف: وسابقة جارية روعاتمش من الدروس المستفادة وقد أدرجت .5015

 وصف المشروع  -ثانيا

 والمجموعة المستهدفة منطقة المشروع -ألف

الشمال الشرق: الغرب والشمال و الواقعة ف: تاراغا، و  ،العاشراإلقليم و  ،التاسع قليماإل المشروعستهدف سي -2
 أولئك الذين يعيشون ف: المائة من 12 تمثل، و البالدف: فقر الثالث األ مناطقال تعد، والت: من مينداناو
ات مجتمعمجموعة من  11المشروع سيستهدف ، المناطق الثالثوضمن هذه . الفقر الوطن: تحت خط

تضم و . محافظات 10 بلدية ف: 02و لإلصالح الزراع: امحلي امجتمع 95بينهم  إلصالح الزراع:،ا
شباب و ، األخرى حاب الحيازات الصغيرةأصو ، إلصالح الزراع:االمستفيدين من  المجموعة المستهدفة

 بما ف: ذلك ،األعمالتنمية  وشرتاء، والنساء، يناألصليستان ، والجزئيا أو تليا العاطلين عن العمل الريف
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 الزراعية األسرمن  100 955 بنحو للمجموعة المستهدفة الحجم اإلجمال: ويقدر المؤهلة. المنظمات الشعبية
الستان  وأسر من غير مجتمعات اإلصالح الزراع:( )بارانغاي القرى ا فيهابم، ص(اشخأ 773 511حوال: )

ف: المائة  50، منها أسرة 29 519 إلصالح الزراع:يمثل المستفيدون من ا ومن هذا المجموع، .األصليين
المطاط، و  ،والذرة ،واألرز ،جوز الهند المزروعة المحاصيل الرئيسةتشمل و  نساء.من األسر الت: ترأسها 

 متوسط دخل ف: المائة من 59نحو  يقعو . تسافاالو  ،والبن ،، وزيت النخيلالقيمةعالية الموز، والخضروات و 
  .الفقر تحت خطإلصالح الزراع: ات امجتمع

  الهدف اإلنمائي للمشروع -باء
: ف المستهدفةالعشر  ف: المحافظات الفقر انتشارالحد من  المساهمة ف:ف:  للمشروع التل: الهدفيتمثل  -5

فهو تمتين المستفيدين من اإلصالح  اإلنمائ: للمشروع الهدفأما و . وتاراغا ،العاشراإلقليم و  ،التاسع قليماإل
الزراع: وغيرهم من أصحاب الحيازات الصغيرة ف: المحافظات العشر المستهدفة ف: اإلقليمين التاسع 

نتاجية عالية ويسهمون ف: بتناف يتمتعونفردية والعاشر وتاراغا من أن يصبحوا أصحاب مبادرات  سية وا 
 أسرة 000 35حوال: لالمتوقعة  والنتائجاألثر تشمل مؤشرات و  سع القاعدة.ي ريف: واتحقيق نمو اقتصاد

لمجتمعات اإلصالح  ةاإلحدى عشر  مجموعاتال ف:( المزارعينرابطات و تعاونيات ت) منظمة شعبية 100و
 األنشطة الزراعية المتأت: من الزراع: ( زيادة الدخل5) ؛السنوي الدخلمتوسط زيادة ( 5ما يل:: )الزراع: 
 .سوء التغذية لدى األطفال معدل انتشار خفض( 4) ؛األسرية صولاألملتية  زيادة( 3) ؛الجديدة

 المكونات/النتائج -جيم
التنمية ( 5) القيمة؛ سالسلل :شارتتال التحليل والتخطيط( 1) ::ه اتمتونثالثة يتألف المشروع من  -9

 تجزئة شهادات الملتية الجماعية لألراض:( 5)؛ تتاملة لمشاريع الحيازات الصغيرة الزراعية والريفيةالم
دارة و  ،تقييمالرصد و الو  ،عو المشر  إدارة (0) ؛برنامج نقل األراض:وتيسيير    .المعرفةا 

من ثبت الت :ه المتونلهذا  النتيجة المتوقعة .القيمة سالسلل يشاركتال التحليل والتخطيط: 1المكون  -2
 تحسينإلى يؤدي  مما، وتنفيذها المختارة للمحاصيل القيمة سالسل تطوير أعمالالخطط الخاصة بصحة 

 دعم، سيمجتمعات اإلصالح الزراع:ل ةاإلحدى عشر  مجموعاتالمجموعة من  ف: تلو . الزراع:دخل ال
( تحديد 5) ؛ت الجدوىصحة مقترحات تنمية سالسل القيمة تما حددتها دراسا ثبت منالت( 5): المتون

المنظمات ( تحديد 3) ؛االستثمارات الالزمةو الحلول تحديد سالسل القيمة و  ف:أوجه القصور الفجوات و 
 تحديث( 4) ؛القيمة سالسلتنمية القادرة على المشارتة ف: و الراغبة منظمات القطاع الخاص و الشعبية 

 .(مجتمعاتهذه ال بار شخصياتت) مجتمعات اإلصالح الزراع:ل القيمة سالسل استثمار خطط

 لهذا المتون النتيجة المتوقعةالزراعية والريفية.  الحيازات الصغيرة اريعلمش التنمية المتكاملة :2المكون  -9
ضافة و  اإلنتاج،ه: تحسين   :نافرعي انولهذا المتون متون .المختارة السلع الزراعية القيمة وتسويقا 

 سالسلب المرتبطة الريفية األساسيةالبنية ف: االستثمار ( 5) ؛مةالقي سالسلو  المزارعمشاريع تنمية  (1)
 .القيمة

سيدعم المشروع تحسين تمية ونوعية اإلنتاج على مستوى  ،القيمة سالسلالمزارع و  مشاريعتنمية  وف: إطار -10
 ق ذلك من خالل تدريب المزارعين، وبناءقتحوسياإلنتاج لتلبية الطلب ف: السوق. درج ف: رع والتاالمز 
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رع ف: اختبار المنتجات، وتحليل التربة، امز تلك المتعلقة بإدارة الو  منها التقنيةالقدرات وتوفير المشورة 
دارة وتقنيات والممارسات  ،البيئية، والتوعية تغير المناخ المخاطر الناشئة عناإلنتاج، والتتيف مع  وا 
 المشترين أوالزراعيين الموظفين من قبل تالمرشدين إشراك القطاع الخاص )سيشمل . وهذا السليمةالزراعية 
الموظفين و ، لدى وزارة اإلصالح الزراع:ري التنمية ميس  تو/أو وتاالت القطاع العام ) التجميع( وتاالت
 رسيسيالتنويع، القيمة و إضافة  ف: مجالو ومعهد التدريب الزراع:(.ة المحلي الحتومةف: وحدات  التقنيين
 أصحاب الحيازات الصغيرة لتمتين المؤسسية الالزمةالهياتل المناسبة و  نماذج األعمال إنشاء المشروع

. هذه سالسل القيمةل إدارة القطاع الخاصب ،اريعالمشو القيمة المضافة تنمية  النخراط ف:من ا ومنظماتهم
ضافة  المفاضلة بين المنتجات القيمة من خالل ف: سالسل المزارعين حصة زيادة ويهدف المشروع إلى وا 

فرصة  وجود عند مقابلة تقديم منح المشروع من خاللأنشطة  وسيتم تنفيذ. ين آنفاالمذتور التنويع يمة و الق
توفير  القيمة المضافة لتعزيز خرىاألستثمارات االتتضمن و  .المستهدفة المجموعة ربحية لتحسين واضحة

صدار و جستية، ، والعالمات التجارية، والتغليف، والخدمات اللو لتطوير المنتجات المساعدة ا 
 مع الترتيز ،من خالل التدريبوتنمية المنظمات المعدات، و التتنولوجيا تحديث و  ،ات/االعتمادالشهادات
 لتتناسب مع، تقاسم التتاليف، على أساس بتوفير االستثمارات وسيقوم المشروع .متطلبات السوق على تلبية
 المرتبطةالمعدات  لتمويلو  وفية للشروطمست مقترحاتمن أجل  القطاع الخاص مشارتين منال مساهمات

 مرافق ما بعد الحصاد.ب

 بين مقدم: القيمة سالسل الروابط داخلمشروع سيطور ال واالستثمار، السوق تسهيالتمجال وف:  -11
اإلمدادات  تجميعف:  المساعدةتما أن  الزراعية. عير االمش ربحية لتعزيزالمشترين والمنتجين و  المدخالت

المساعدة  تشمل وسوف هذه العملية. جزء من :ه والمستثمرين المشترين مستلزماتر تواتحجم و  لتلبية
األعمال  منتديات، والمعارض التجارية، و القائمة معلومات السوقنظم  توسيع و/أو تحسينالدعم ل المقدمة

تيبات تر ، و بشأن األراض: المستأجرةوالمستثمرين  مع المشترين ف: المفاوضات والمساعدة، المستثمرينو 
 اتوزار  وتاالت مثلال من خبرات المشروعوسيستفيد  أو التسويق. المشترتةوالمشروعات  ،توسيع العقود

المستفيدين  لتمتين، والتتنولوجياالعلوم وزارة و  ،البيئة والموارد الطبيعيةو ، والزراعة ،اإلصالح الزراع:
التنافسية،  تهاقدر و  وصولها إلى األسواقوتحسين  ،الت: يختارونها لسلعاألمثل ل نتاجاإلمن  المستهدفين

درار و   ذات األولوية الت: يتعين سالسلال الخدمات ف: من تامالأتثر تتوفير حزمة و  ،األرباح مزيد منا 
 من القطاعين الحصول على التمويل على المستفيدين من المشروع أيضا وسيساعد المشروع ا.تطويره

 سالسل المشارتة ف: مؤسسات القطاع الخاص :النهج عة منباستخدام مجمو  الصغريالتمويل المصرف: و 
المستوفية منظمات القطاع الخاص و  ،المنظمات الشعبية، و للمزارعينالمقابلة  المشروعأموال منح و  القيمة؛
على لالستمرار قابلة ال المزارعين قدرات منظماتوتطوير ؛ الستثمارمن أجل ا صارمةال األهلية لشروط

مؤسسات التمويل المالية الحتومية و ، والمؤسسات المصرف: الرسم: من القطاعيل الحصول على التمو 
 سالسلمبادرات  ألغراض مناسبة منتجاتتمويل و  حزم المالية لتطوير مع المؤسساتوالروابط  ؛يالصغر 
 .القيمة

 مع شارت:التخطيط الت ، وبعدالقيمة سالسلب الريفية المرتبطة األساسيةالبنية ف: االستثمار ف: إطار و  -15
ف: المشاريع  مشروعال سيستثمر، المجموعة المستهدفة وأعضاء مجموعات اإلصالح الزراع: المستهدفة

وتشمل  القيمة. سالسلتنمية  لدعم ةولويالمستوفية للشروط ومعايير األ األساسيةالبنية الفرعية الخاصة ب
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، الجماعية شبتات الري /ترميمأهيلتق، و اسو األ رع إلىاالمز من الوصول طرق  المؤهلة األساسيةالبنية 
دارة حصاد و  مدادات المياه لخ( و إ ،المزاد ومراتز )التخزين مرافق ما بعد الحصاد، و المياهوا   الالزمة لتجهيزا 

 المزارعينرابطات مجموعات/و  الري عمالرابطات وستعمل  القيمة. سالسل من أجل تنمية المنتجات المحلية
 ةمو وحدات الحت عملست، ف: حين ما بعد الحصاد مرافقو  الجماعية شبتات الري تشغيل وصيانةعلى 
 بناء طرقاستثمارات ف: ستتون هناك و  ق.اسو األ رع إلىاالمز من الوصول  طرقصيانة  ة علىالمحلي
، وباإلضافة إلى ذلك. المشارتة ةالمحلي ةمو حدات الحتو من  ثابت تمويل تأمين إال بعد تتملتنها لن  إضافية
 .عن تثب صيانة الطرقب االضطالعو  لتمويلعلى ا ةالمحلي ةمو حدات الحتو  ةقدر رصد سيتم 

هذا المتون سيغط:  تجزئة شهادات الملكية الجماعية لألراضي وتيسير برنامج نقل األراضي.: 3المكون  -15
وتيسير برنامج نقل األراض: لتثبيت الملتية وحقوقها ف: منطقة  ،تجزئة شهادات الملتية الجماعية لألراض:

وتمتينهم من الوصول إلى  ،ارعين لجعل أراضيهم أتثر إنتاجيةز المشروع، مما من شأنه أن يوفر الحوافز للم
األعمال الزراعية مع المستثمرين ف: القطاع الخاص. وستتون النواتج مشروعات واالنخراط ف:  ،اإلئتمان

إلصالح الزراع:، تما سيمول من والمخرجات المستهدفة من هذا المتون تحت البرنامج االعتيادي لدائرة ا
 ميزانيتها االعتيادية.

دارة المعرفة ،الرصد والتقييم، و روعإدارة المش :4 المكون -10 يتم  أن :ه هذا المتون من النتيجة المتوقعة .وا 
 وسوف المستفيدين.بما يرض: و  ،المتفق عليها الميزانيةوضمن ، المشروع ف: الوقت المحدد االنتهاء من

الت: تراع: الثقافات وتلب: حاجات اإلدارة الشفافية ف: و  ،ةيفيلاالتتوالتفاءة ، بحسن التوقيت رجاتالمختتسم 
على  اإلبالغأنشطة و الرصد والتقييم و ، المشروعوتنسيق إدارة  تتاليف المتونوسيمول هذا . الجنسين
ع المتعاقدين تتاليف موظف: المشرو  سيمولتما . المحافظاتعلى مستوى و اإلقليم: الوطن: و  ىالمستو 

الموجودين ف: المتتب المرتزي إلدارة المشروع ف: مينداناو، والمتاتب اإلقليمية الثالثة إلدارة المشروع، وف: 
موظف: وزارة اإلصالح الزراع: أتعاب و المتاتب األحد عشر إلدارة المشروع على مستوى المحافظات، 

، والتدريب، األجل ةقصير ذوي العقود ت، واالستشاريين ، والمعدات، والمرتباهذا المشروعل الدائمين المنتدبين
عداد    .، ودراسات الحالة، وتتاليف التشغيلالمشروع أدلةوا 

  تنفيذ المشروع -ثالثا

 النهج  -ألف
 لتمتين القيمة سالسلل التنمية التشارتية استخدام نهج( 1) ه:: التل: لمشروعا لنهج ةيالعناصر الرئيس -12

 الزراعية مشروعات األسرربحية ، وتحسين الت: يختارونها لسلعل األمثل نتاجاإلمن  المستفيدين المستهدفين
 تطبيق( 5) ؛األرباح وتوليد مزيد منالتنافسية  تهاقدر و  وصولها إلى األسواق، وتحسين على نحو مستدام

 الفرصو  االستثمارمناخ  لتعزيزوزارة اإلصالح الزراع:  تحت قيادة أنشطة المشروع ف: تنفيذ االلتقاء
جتمعات لمالدعم  لتقديم مجتمعات اإلصالح الزراع:المجموعات ل نهج استخدام( 5) ؛الزراعيةألعمال ل

جميع ، على وزارة اإلصالح الزراع: من خالل تنفيذال( 4) ؛القيمة سالسللتنمية  اإلصالح الزراع:
وحدات و  ،علوم والتتنولوحيالاووزارة ، وزارة التجارة والصناعة أخرى )مثل وتاالت بمشارتة، المستويات
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ضمان ل والتعلم إدارة المعرفة الترتيز على( 2؛ )(يناألصليالمعنية بالستان اللجنة الوطنية و  ةالمحلي ةمو الحت
 .زيادة وتوسيع نطاق نشرهالو  أداء المشروع لتحسين الخبرات والدروس المستفادة إتاحة

( االستهداف الجغراف: لتحديد 1لتنفيذ ما يل:: )تشمل استراتيجية اسفترة تنفيذ المشروع ست سنوات. و  -15
لسلع المستهدفة باالستناد إلى دراسات الجدوى اإلحدى عشرة وخطط بامناطق المشروع وتقديم قائمة أولية 

خدمات التسويق و/أو خدمات ل اختيار منظمات القطاع الخاص المقدمة( 5االستثمار الت: أعدت بالفعل؛ )
لسالسل التشارت: األهلية المقترحة خالل المرحلة األولية للتحليل والتخطيط  أخرى الت: تستوف: معايير

( االستهداف الذات: من قبل أعضاء المجموعة المستهدفة استنادا إلى اهتمامهم بالمشارتة ف: 5) القيمة؛
ف: المنظمات الشعبية أو غيرها من ستستهدف األسر غير الفقيرة من خالل إدماجها ( 0أنشطة المشروع؛ )

( تقديم السلع العامة، مثل الطرق المحسنة الت: تصل المزارع 2أنواع المنظمات الت: يتم تشتيلها؛ )
اللجنة . وقد جرت مشاورات مع ، إلخمرافق ما بعد الحصاد، و الجماعية شبتات الري وترميمباألسواق، 
الستان األصليين.  تعميم قضايانظمة المسؤولة عن دعم وه: الم ،يناألصليالمعنية بالستان الوطنية 

وسيعمل نهج التعامل مع الستان األصليين تمجموعة فرعية للمجموعة المستهدفة ضمن إطار خطة التنمية 
. وينطوي هذا النهج على تطبيق يناألصليالمعنية بالستان للجنة الوطنية  المستدامة وحماية أراض: األجداد

 بول الحر والمسبق بشأن جميع أنشطة المشروع من خالل توفير المعلومات التافية.مبدأ التشاور/الق

 ميالتنظياإلطار  -باء
 

فيما يخص تنفيذ المشروع، بالتعاون مع وزارة القيادي الدور وزارة اإلصالح الزراع: الوتالة ذات ستتون  -19
وزارة لدى إذ . والتتنولوجياالعلوم ة، ووزارة التجارة والصناعوزارة و  ،البيئة والموارد الطبيعيةووزارة  ،الزراعة

القدرة المؤسسية والهيتلية الضرورية لالضطالع بهذا الدور والخبرة المتتسبة من تنفيذ  اإلصالح الزراع:
مؤخرا وتنفيذهما على  إنجازهمان للصندوق تم امشروع بما ف: ذلك –خارجيا  الممو  امشروع 50أتثر من 

إلى  وصوال، تافة مستويات الحتومةعلى  موظفونوزارة اإلصالح الزراع: دى لو . نحو مرض ف: مينداناو
لتل من مجتمعات  منتدبر للتنمية اإلصالح الزراع: ف: البلدية(، وميس   ومستوى البلديات )مسؤول

للعمل مع المستفيدين. وينطوي هيتل إدارة المشروع على متتب مرتزي  ةاإلصالح الزراع: اإلحدى عشر 
ومتاتب إقليمية إلدارة المشروع ف: تل من  ؛العاشر( قليماإلورو )أايان دي جتاف:  مقرهو شروع إلدارة الم

وشعبتين المحافظات ف: تل من المحافظات العشر ) على مستوىإلدارة المشروع ومتاتب  ؛ةالثالث قاليماأل
ى الوطن: تمثل هيئة توجيهية للمشروع على المستو ين ف: بوتيدنون(. ويتضمن هيتل اإلشراف لجنة يتتشغيل

 لنصحلتقديم ا ةالثالث قاليماألف: تل من مصلحة الأصحاب  متعددةولجنة إقليمية  ؛صنع القرار ف: المشروع
والتشغيلية ولضمان مشارتة  التقنيةة والقضايا يمنفذي المشروع اإلقليميين بشأن اعتبارات السياسات الرئيسل

من مجموعات  مجموعة تلف:  عمليات المشروعلوفريق  ؛مشروعالوتاالت ذات األساس اإلقليم: ف: تنفيذ ال
الخدمات  إيصاليعمل على تنسيق اآلليات من أجل والذي  ةمجتمعات اإلصالح الزراع: اإلحدى عشر 

   الحتومية لهذه المجموعات.
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دارة المعرفة -جيم  التخطيط، والرصد والتقييم، والتعلم وا 
على المستوى الوطن: واإلقليم: بإعداد خطة ب المصلحة فيه ، سيقوم موظفو المشروع وأصحاعند البدء -12

 لجنة التوجيهيةاللتوافق عليها ، عمل تلية متعددة السنوات وميزانية لتحقيق أهداف وغايات المشروع
ومجموعة  البلدات. ويبدأ التخطيط التشارت: لخطط العمل والميزانيات السنوية على مستوى لمشروعل

 فرق عمليات المشروع ممثل: مجتمعات اإلصالح الزراع:، و بمشارتة منع:، مجتمعات اإلصالح الزرا
. وسيتون لدى المشروع نظام رصد وتقييم يستند إلى ، ومتاتب إدارة المشروع ف: المحافظاتف: المجموعات

واألثر. وسيشمل نظام  نواتجوالالنتائج لإلبالغ عن وضع تنفيذ المشروع والتقدم المحرز ف: المخرجات 
، استنادا من قبل المتتب المرتزي إلدارة المشروع لإلجراءات ا  رصدرصد والتقييم التل: تقارير منتظمة و ال

المحافظات، على مستوى المتاتب اإلقليمية إلدارة المشروع، ومتاتب إدارة المشروع الت: تقدمها إلى البيانات 
للمشروع والحسابات المالية، الممسوتة من تقدم المادي المحرز البيانات واإلبالغ عن والوتاالت المنفذة، 

ألقاليم/المحافظات. وخالل العام األول إدارة المشروع ف: اقبل المتتب المرتزي إلدارة المشروع ومتاتب 
للمشروع، ستجري وزارة اإلصالح الزراع: مسحا أساسيا لتغط: تافة مؤشرات اإلطار المنطق:، بما ف: ذلك 

 أثر اإلنجاز.مسح و  عند منتصف المدة، ستجري مسح األثر ومن ثم، األثرنظام إدارة النتائج و مؤشرات 
دارة المعرفةو  وسوف تساهم نتائج وثائق . ف: جميع مستويات التنفيذ سيتم إنشاء وحدات الرصد والتقييم وا 

أصحاب الحيازات  للمزارعين لإلسهام ف: تحسين بيئة األعمالالدراسات السياساتية الرصد والتقييم ف: 
 .ضمن البلد اهتوسيع نطاق بهدف، الفلبين صغيرة ف:ال

 راإلدارة المالية والتوريد والتسيي -دال
من وصرف الحصائل ل صيلتحالحتومية بالنسبة  ، واألنظمةوالقواعد ،اإلدارة المالية للمشروع النظمستتبع  -19

وستقوم  لصندوق.ا المعيارية المعمول بها ف:الصرف  إجراءاتمع  فيها تتماشىلدرجة الت: با – القرض
وستتحمل . لقرضل حصرا مخصص حساب واحد وزارة اإلصالح الزراع: بمسك، من خالل وزارة الخزانة

موال أل التليةاإلدارة ية ، مسؤولالمشروعالمتتب المرتزي إلدارة ، من خالل وزارة اإلصالح الزراع:
واستعراض والمحاسبة؛  رقابة الداخلية،وال، توريد، والعمليات المشروع اإلشراف على الت: تشمل:و ع، و المشر 

 جميعوت ؛ومراجعة الحسابات ،المادية والماليةتقارير الو  ،مشروعالسنوية لل اتخطط العمل والميزاني تجميعو 
ة يسؤولالمحافظات م على مستوىو وستتحمل متاتب إدارة المشروع اإلقليمية طلبات السحب. الحسابات و 

الوتاالت  مع تل من مذترة اتفاق وزارة اإلصالح الزراع:وستنفذ . لمشروعتنفيذ االمشروع المستلمة لأموال 
الدعم الخدمات و  لتحديد اتوالبلديعلى مستوى المحافظات و  الوطن: واإلقليم: وىالمست علىة الشريتالمنفذة 
  .المشروعوسيقدمه  وتالةستقدمه تل الذي 

المبادئ التوجيهية ف: ستتون و صرف. لل اشرطا مسبقالمشروع  تنفيذ دليلاستعراض الصندوق لسيتون و  -50
جراءات  سياسات متسقة معالمشروع  تنفيذ دليل قوائم مالية موحدة إعداد تم يسو الصندوق. الحتومة و ونظم وا 
المعايير ، و المعايير الدولية لإلبالغ المال:، مثل المقبولة المحاسبة معاييرلوفقا  ة ألموال المشروعسنوي

، أو المعايير الوطنية حيث تلتق: هذه مع أفضل الممارسات المعترف بها اع العامالمحاسبية الدولية للقط
  دوليا و/أو يعتقد أنها توفر أقل قدر من اإلفصاح. 
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لمبادئ التوجيهية لمراجعة حسابات المشروعات ستتم مراجعة القوائم المالية الموحدة للمشروع سنويا وفقا لو  -51
سابات المشروع، بما ف: ذلك جميع مصادر التمويل. وستقدم . وسوف تتم مراجعة جميع حف: الصندوق

 تقارير المراجعة السنوية إلى الصندوق خالل ستة أشهر بعد انتهاء تل سنة مالية.

بالدرجة و  – التنفيذية قواعدوال نظمةاأل باستخدام أحدث( (RA 9184 الحتومية التوريد أنظمة المشروعوسيتبع  -55
سياسة  تطبيقب سيقوم الصندوقو  .التوجيهية للتوريد ف: مشروعات الصندوقالمبادئ  مع فيها تتماشىالت: 
 .بأعمال التدليس والفساد والممارسات التواطؤية أو القسرية فيما يتعلق التسامح عدم

 اإلشراف -هاء

بعثة مشترتة للدعم التامل لإلشراف  للتنمية االقتصاديةة الوطنيهيئة الف: تل سنة، سوف ينظم الصندوق و   -55
 أشهر الحقة، حسب التقدم المحرز. 9-5التنفيذ، وبعثة ما بعد اإلشراف خالل و 

 المشروع وتمويله وفوائده تكاليف  -رابعا

  تكاليف المشروع -ألف
بما ف:  ،على مدى فترة تنفيذ تستمر ست سنوات مليون دوالر أمريت: 25.25 بنحو تتاليف المشروع تقدر -50

مع . التتاليف اإلجمالية المائة من ف: 11 أو مليون دوالر أمريت: 2.95 بنحو المقدرة الضرائب والرسومذلك 
 5ة بالطوارئ السعرية بنستم احتساب و ، مقابل الزيادات الطارئة المحتملة ف: األسعار ف: المائة 5إضافة 

من  بقرار تالهما، لجميع البنود التتاليف األساسية ف: المائة من 5.2بنسبة  الطوارئ الماديةف: المائة و 
 والتنمية.القتصاد ة لالوطنيهيئة ال
 1الجدول 

 لمشروع حسب المكون والجهة الممولةلاإلشارية تكاليف ال
 )بآالف الدوالرات األمريتية(

  
قرض 
 الصندوق

   الحكومة  
وحدات 
الحكومة 
 المحلية

   المجموع   المستفيدون/المؤيدون  

 % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ المكونات 

 1.8 0.92 - - - - 36.5 0.34 63.5 0.58 التحليل والتخطيط التشاركي لسالسل القيمة -5
التنمية المتكاملة لمشاريع الحيازات الصغيرة  -5

           الزراعية والريفية

 63.0 33.07 53.1 17.56 6.1 2.01 5.2 1.72 35.6 11.78 تنمية مشاريع المزارع وسالسل القيمة( 5) 

 

االستثمار في البنية األساسية الريفية  (5)
 المرتبطة بسالسل القيمة

10.86 79.0 1.05 7.6 1.47 10.7 0.37 2.7 13.74 26.2 

 89.1 46.81 38.3 17.93 7.4 3.48 5.9 2.77 48.3 22.63 المجموع الفرعي
إدارة المشروع والرصد والتقييم وإدارة  – 3

           المعرفة

 3.5 1.83 - - - - 49.1 0.90 50.9 0.93 والتقييم وإدارة المعرفةالرصد  (5) 

 5.6 2.96 - - - - 71.0 2.10 29.0 0.86 إدارة المشروع( 5) 

 9.1 4.80 - - - - 62.6 3.00 37.4 1.80 المجموع الفرعي

 100.0 52.53 34.1 17.93 6.6 3.48 11.6 6.11 47.6 25.01 المجموع

 
  تمويل المشروع -باء.

 ؛ف: المائة( 09.5) مليون دوالر أمريت: 52.1بما يعادل  الصندوق قرض( 1) :من عو شر تمويل الم يتتون -52
 وطنيةالحتومة تمويل نظير من ال مليون دوالر أمريت:، تتألف من  9.29مساهمة المقترض بما يعادل ( 5)
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مليون  5.21 بقيمة ةالمحلي ةمو وحدات الحتتمويل من و  ،ف: المائة( 11.5) مليون دوالر أمريت: 5.02 بلغبم
 مليون دوالر أمريت: 19.95 بنحوالمستفيدين المؤيدين و  مساهمات من( 5) ؛ف: المائة( 121) دوالر أمريت:

وقد تدمج  أدناه. 5وترد خطة التمويل بحسب فئة اإلنفاق وجهة التمويل في الجدول  ف: المائة(. 3425)

 مويل2 فئات اإلنفاق في فئات أوسع في اتفاقية الت

 5الجدول 
 لمشروع بحسب فئة اإلنفاق والجهة الممولة لاإلشارية تكاليف ال

 )بآالف الدوالرات األمريتية(

  

قرض 
   الحكومة   الصندوق

وحدات 
الحكومة 
   المجموع   المستفيدون/المؤيدون   المحلية

 % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ فئات اإلنفاق

 23.3 12.24 3.0 0.37 12.0 1.47 5.0 0.61 80.0 9.79 األشغال – 5

 51.8 27.23 62.0 16.88 5.5 1.50 2.5 0.68 30.0 8.17 (لتنمية المشروعات والمزارعالمعدات والمواد ) – 5

 6.5 3.40 20.0 0.68 15.0 0.51 10.0 0.34 55.0 1.87 )لسالسل القيمة(المعدات والمواد  – 3

 9.6 5.05 - - - - 27.0 1.36 73.0 3.69 االستشارات - 4

 28.3 0.52 71.7 1.32 التدريب وحلقات العلم – 1
    

1.85 3.5 

 0.9 0.49 - - - - 65.0 0.32 35.0 0.17 المعدات - 1

 1.5 0.80 - - - - 100.0 0.80 - - الدعم الحتوم:موظفو  – 7

 2.8 1.48 - - - - 100.0 1.48 - - العمليات والصيانة – 2

 100.0 52.53 34.1 17.93 6.6 3.48 11.6 6.11 47.6 25.01 مجموعال

 تحليل موجز للفوائد والجوانب االقتصادية -جيم

 إنشاءبما ف: ذلك  المشروع، مباشر منبشتل  ستستفيد أسرة ريفية 000 35حوال:  تشير التقديرات إلى أن -55
لم يتم  ،أسرة 000 15 وستستفيد نحو .الفرع: قطاع القيمة المضافة المشروع ف: من خالل وظيفة 5 000

  000 50 إلى األسر المستفيدة إجمال: ل، وبذلك يصالطرق الريفيةتحسين  من أخرى، مجاالتف:  احتسابها
 مجموعاتالف:  االستثمار الت: تل: اإلضافيةاألساسية  المشروعمخرجات وسيتم الحصول على  .أسرة

اختيارها من قبل دراسات الت: تم  ذات األولوية نتجاتمال من لمجتمعات اإلصالح الزراع: المستهدفة
وتعزيز القيمة تحسين اإلنتاجية، زيادة اإلنتاج و من  رعاعلى مستوى المز  الفوائد المحتملةوستنشأ  .الجدوى

. تفاءة تثراأل الجودة والتسويقلتل من تحسين  نتيجةارتفاع األسعار و  رعاعلى مستوى المز المضافة 
 القدرة على المشارتة ف:تعزيز مثل ) لمشروعالخاص با بناء القدرات برنامجخالل من  افيةإض فوائد وستنشأ
دارة استهدافالقدرة على تعزيز لوتاالت المنفذة، بالنسبة لو الريفية،  اريعوالمشالقيمة  سلسالتنمية  برامج  وا 

 (.الجنسين: حاجات راعيو بأسلوب تشارت: برامج التنمية الريفية الحد من الفقر و 

مفصلة الستثمارات  دراسات جدوى ( إعداد1): من خالل للمشروعاالقتصادي األثر المال: و  تم تقييمو  -59
 المحتملللتحقق من األثر  تل نموذج تحليل( 5) ؛المشروع ف: إطاريرجح القيام بها  الت: سالسل القيمة
عائد  معدل مشروعاليظهر و  ع.و المشر  دونالقياس: ب الدخل مع بالمقارنة، يةالمزارع الفرد على مستوى

ف: المائة  12مع إسقاط نسبة  ،1.29 تبلغ لى تتاليفإفوائد  ونسبة ف: المائة 00.5بنسبة  داخل: اقتصادي
 المشروع سيبقى على سبيل المثال،ف .راسخةالنتائج  على أن تحليل الحساسيةويدل  .من الفوائد والتتاليف

 سيتم تحديثو . ف: المائة 50بنسبة فوائد الانخفضت و  المائة :ف 50بنسبة  تتاليفال ارتفعت جميع إذامجديا 
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لى الطلب ف: السوق و  استنادا إلى رعاالمز  اتميزانيتحليالت االقتصادية و  التحليالت  سل القيمةسالتحليل ا 
 .السنة األولى ف: جرىيالذي 

 االستدامة -دال
 المقترحة:والفوائد  امة االستثماراتستدا لتساعد على ضمان ف: تصميم المشروعمدمجة  العناصر التالية -52

القيمة ذات  ف: سالسل المشروع استثماراتوتخطيط  ،وتحديد ،لتحليل تتريس السنة األولى من التنفيذ( 1)
من تنفيذ لخبرات والدروس المستفادة ا أن( 5) ؛القطاع الخاصو ، ومنظماتهم، المزارعينبإشراك  – األولوية

 المشروعلدى ( 5) مستدامة؛ الالحقة االستثمارات تون ف: ضمان متسهدراسات الجدوى اإلحدى عشرة 
 ؛والفوائد استدامة االستثمارات لتعزيز األجل على أساس طويل القطاع الخاص إشراك ترتيز قوي على

القطاع ب أصحاب الحيازات الصغيرة ربطمن األنواع الت: توغيرها  التعاقديةالترتيبات  دعميسوف  (0)
دراج العرض سالسل االرتقاء ف: نم لتمتنهم الخاص المستفيدون  سيشارك( 2)؛ أتبر قيمة مضافة وا 

يأخذون عل عاتقهم ، وساألساسيةالبنية  مرافقغراض أل األموال النظيرة ف: تقديم ةالمحلي ةمو حدات الحتو و 
ليين الستان األصمعارف  االعتبار بعين تصميم المشروعيأخذ ( 5) ؛والمحافظة عليهاتشغيلها  ةيسؤولم
يتواجد فيها  ف: المناطق الت: أنشطة المشروع استدامة ساعد أيضا ف: ضمانسي مما، هموممارسات همظمون

عن تثب المتتب المرتزي إلدارة المشروع عمل سي، اإلنجاز تاريخمن  اشهر  12قبل ( 9) ؛نو األصليالستان 
مع و ، والبلدياتمحافظات على مستوى الو اإلقليم: على المستوى الوطن: و  جميع أصحاب المصلحة مع

آليات  لىإ ستناداا استدامة وخطة استراتيجية خروج استتمالعلى ، البلداتو مجتمعات اإلصالح الزراع: 
 .المشروع بعد انتهاء لضمان االستدامة محددة

 تحديد المخاطر وتخفيف أثرها -هاء

 مبادرة االلتقاء الوطنيةل الثالث توتاالالفيما بين الميدان:  التنسيق الفعالأن ف: المخاطرة األولى تتمن  -59
: ل:على النحو التا ةطر اخمال ههذ تصميم المشروعيواجه و  الوطن:. على المستوىسيتون أصعب منه 

قادرة و ، اللجنة التوجيهية للمشروع ف:عضوة  تنفيذ المشروع دور ف:وتاالت المضطلعة بال تافةستتون  (1)
جهة اتصال مع مبادرة  الوتاالت المنفذة تافةسيتون لدى ( 5) ؛بين الوتاالتما في التنسيق قضايا حلعلى 

ستشمل ( 5) ؛على المستوى الوطن: مبادرة االلتقاء الوطنيةخاللها مع من  المشروعااللتقاء الوطنية يتفاعل 
التنسيق الفعال  ذات الصلة لضمان الوتاالت لتافة تمثيالمتعددة أصحاب المصلحة  الثالثقليمية اإلن الجال
صالح مجموعات مجتمعات اإل ضمن( 0) ؛صالح الزراع:األقاليم ومجموعات مجتمعات اإل تنفيذ ف:لل

تتمثل و  لمشروع.اليوم: لتنفيذ ال ف: منخرطينموظفين  فريق عمليات المشروع اتمجموع شملتس، الزراع:
يعتبر أساسيا بالنسبة ، الذي 5 المتون تنفيذ للمشارتة ف: القطاع الخاص استعداد درجة ف: ةالثاني ةطر اخمال

والتخطيط  تحليلعملية الو  1المتون ( 1): من خالل ةالمخاطر  هذه ةعالجتم متسو  لنجاح المشروع.
 المشارتة ف: القطاع الخاصوتاالت  و، بمن فيهم ممثلالمشارتين المحتملين تشمل جميع، الت: س:شارتتال

سيتم اإلعالن عن ، القيمة سلالسوتخطيط  تحليلعملية  خالل( 5) ؛قيد التحليل معينةالقيمة ال سالسل
 المتاحة، المنح، وحجم من القطاع الخاص ستثماراتالاطابق تل القيمة سلسالتنمية غرض منح لال إتاحة

وحدات  اتضعف قدر ف:  ةالثالث ةطر اخمال جسدتتو  متنوعة.ض األنشطة الاغر منح ألال وأحتام وشروط
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 األساسيةالبنية  ف: ستثماراالغراض أل الالزمة ألموال النظيرةا توفيرعلى  األتثر فقرا ةالمحلي ةمو الحت
هذه ل تمويل خطة مع الحتومة بشأن التوصل إلى اتفاق من خالل ةطر اخمال ههذ المشروع ويواجه الريفية.

بالنسبة المائة ف:  2وقرض الصندوق، المائة بالنسبة ل ف: 20 قدرها تمويل نسبة على أساس االستثمارات
بالنسبة المائة  ف: 5و ةالمحلي ةمو وحدات الحتل متوسطتالمائة ف:  15و، الوطنيةحتومة لل نظيرةموال اللأل

 .المستفيدين لمساهمات

 ؤسسيةاالعتبارات الم -خامسا

 سياسات الصندوقلاالمتثال  -ألف
الوصول إلى الفقراء و  :الصندوق ف: ستهدافالاسياسة  ذات الصلة بالمشروع: سياسات الصندوقتشمل  -50

سياسة المشروعات و ؛ يناألصلي الستانمع  االنخراطو ؛ وتمتين المرأة والمساواة بين الجنسين ؛ينريفيال
رساء عالقات الشراتة ف: الصندوقو  ؛الريفية ف: الصندوق استراتيجية و  ؛استراتيجية تنمية القطاع الخاص وا 

الصندوق بشأن منع التدليس سياسة و  ؛الصندوقالتمويل الريف: ف:  سياسةو  ؛الصندوق بشأن تغير المناخ
البرنامج  ف: تصميم المشروعف:  والدروس المستفادة هذه السياساتت وانعتس. ف: أنشطته وعملياته والفساد
سل سالتنمية قدرة : التالية يةتدابير التخفيفالستخدم وي باء الفئة المشروع ف: ويصنف. للصندوق القطري
 والتتيف مع دارةاإلالتدريب يشمل و  ؛بيئيا امتها وسالمتهاواستدتغير المناخ، على التتيف مع  القيمة

 سليمة بيئياالو المستدامة  اإلنتاجنظم سيتم الترويج لو  ؛البيئية والتوعية الناجمة عن تغير المناخ التهديدات
تقلب  تتحمليمتن أن األصناف الت: و  ،السليمةوالممارسات الزراعية  ،النظم الزراعية نهجمثل استخدام )

 سالسل القيمة تنمية تماش: المحلية لضمانمتاتبها و  وزارة البيئة والموارد الطبيعيةوسوف تشارك  ؛(ناخالم
 .لطبيعيةا لمواردالبيئية واالسليمة الخاصة باإلدارة الممارسات  مع

 المواءمة والتنسيق -باء

تنافس:. ة مستدام و ف: قطاع زراعة وثروة سمتي خطة الفلبين اإلنمائيةغاية مع المشروع هدف يتواءم  -51
، اآلسيوي مصرف التنميةمثل  - نفس القطاع العاملة ف: الجهات المانحة األخرى المشروع لتم  ي وسوف

حوار على الحد من الفقر و  المشروع ف: أثر لزيادة - والبنك الدول: ،الدول: الوتالة اليابانية للتعاونو 
 البرامج الحتومية العمل معبأيضا  الصندوق سيقومو . وأصحاب المصلحة اآلخرين مع الحتومة السياسات

 بين ترتيبات الشراتة أنواع مختلفة من استتشافب سيقوم المشروعو . التسييرو  السياسات بيئةتحسين ل
ومجتمعات  للمزارعينبالنسبة  عادلة هذه الترتيبات تون، وضمان والقطاع الخاص المستفيدين من المشروع

بدور  االضطالع األعمال اإلنمائيةوشرتاء  منظمات القطاع الخاصل يمتنو . اإلصالح الزراع:مجموعات 
 لتلبية حاجات إنمائ: موجه ف: نهج الحالية والناشئة عائدات سالسل القيمة ف: تحسينمبتترين ت قيادي
  .يعر االمش
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 االبتكارات وتوسيع النطاق -جيم
مبادرة االلتقاء  لدعم صالح الزراع:وزارة اإلمظلة  تحت أجنبية مشروع بمساعدة أول سيتون هذا المشروع -55

 الفقر الريف: ف: ف:أثر جدي حداث النمو الالزم إل مع بالمقارنة صغيرة جدا ستثماراتهاتعد و . الوطنية
توسيع لجذب المزيد من االستثمارات يتحسين دخل األسر و  المشروع يحفز يمتن أن ومع ذلك، مينداناو.

 .ةيالرئيس السلع الزراعية ف: النسبية مينداناو لميزة محتملةالفوائد ال تامل من أجل تحقيق - نطاقه

 االنخراط في السياسات  -دال
المؤسسات  والتشاور مع حوار السياساتألغراض  – سياسات/الحاالتدراسات ال سوف يمول المشروع -55

 قيمةال سلسالتنفيذ نهج تخطيط و  بشأن  - أصحاب المصلحة اآلخرينومع  ذات الصلة الوطنية والمحلية
 المستشرفة لدراساتل يمتنو  .ذات الصلة األخرى الدراساتو  االلتقاء، وآليات ف: تنمية المشروعات الزراعية

، اإلنتاج والتسويق وفورات الحجم ف: لتحقيق إنتاج أصحاب الحيازات الصغيرة تجميع( 1) أن تشمل:
البنية  الخاص ف: توفير للقطاع مبتتر خراطان( 5) ؛قانونيةالتعاقدية و ال ترتيباتالو ، مناسبةالعمال األونماذج 

  .قيمةال سالسل لدعم األساسية الريفية

 الوثائق القانونية والسند القانوني -سادسا
والصندوق الدول: للتنمية الزراعية الوثيقة القانونية الت: يقوم  جمهورية الفلبين ستشتل اتفاقية التمويل بين -50

تذيل  المتفاوض بشأنهامن اتفاقية التمويل نسخة وترفق  .ى المقترضعلى أساسها تقديم التمويل المقترح إل
 .بهذه الوثيقة

من الصندوق الدول: للتنمية تلق: تمويل سلطة  فيهابموجب القوانين السارية  خولةم جمهورية الفلبينو  -52
 .الزراعية

ن: مقتنع بأن التمويل المقترح يتفق وأحتام اتفاقية إنشاء الصندوق الدول: للتنم -55 وسياسات  ية الزراعيةوا 
 .ومعاييره المقدم من الصندوق التمويل

 التوصية -سابعا

 أوص: بأن يوافق المجلس التنفيذي على التمويل المقترح بموجب القرار التال:: -59

 اثنين وعشرين مليوناتعادل قيمته  عاديةبشروط قرضا   جمهورية الفلبين : أن يقدم الصندوق إلىقـرر
يخضع  أنعلى  ،مليون دوالر أمريت: تقريبا   51.15مليون يورو( بما يعادل  5522) يورومائة ألف وثمان

 .الواردة ف: هذه الوثيقةواألحتام مطابقة على نحو أساس: للشروط أخرى تتون  وأحتامألية شروط 

 
 تانايو نوانزي

 رئيس الصندوق الدول: للتنمية الزراعية
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Negotiated financing agreement:  

"Convergence on Value-Chain Enhancement for  Rural 
Growth and Empowerment Project "CONVERGE" 

(Negotiations concluded on 19 June 2015) 

Loan Number: 

 

Project Title: Convergence on Value-chain Enhancement for Rural Growth and 

Empowerment Project (the “Project”)  

 

The Republic of the Philippines (the “Borrower”)  

 

and  

 

The International Fund for Agricultural Development (the “Fund” or “IFAD”)  

 

(each a “Party” and both of them collectively the “Parties”)  

 

hereby agree as follows:  

 

Section A  

 

1. The following documents collectively form this Agreement: this document, the 

Project Description and Implementation Arrangements (Schedule 1), the Allocation 

Table (Schedule 2), and the Special Covenants (Schedule 3).  

  

2. The Fund’s General Conditions for Agricultural Development Financing dated 

29 April 2009, as may be amended hereafter from time to time (the “General 

Conditions”), are annexed to this Agreement, and all provisions thereof shall apply 

to this Agreement. For the purposes of this Agreement the terms defined in the 

General Conditions shall have the meanings set forth therein.  

 

3. The Fund shall provide a Loan to the Borrower (the “Financing”), which the 

Borrower shall use to implement the Project in accordance with the terms and 

conditions of this Agreement.  

 

Section B 

 

1. The amount of the Loan is twenty-two million eight hundred thousand Euro 

(EUR 22 800 000). 

 

2. The Loan is granted on ordinary terms and shall have a rate of interest per 

annum equivalent to one hundred percent (100 percent) of the variable reference 

interest rate, as determined annually by the Executive Board, and a maturity period 

of eighteen  

(18) years including a grace period of three (3) years.  

 

3. The Loan Service Payment Currency shall be the United States Dollars (USD). 

Payments of the principal and interest shall be payable on each 01 May and 

01 November. 

 

4. The first day of the applicable Fiscal Year shall be 1 January. 
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5. Proceeds from the Loan shall be deposited in the account of the Treasurer of 

the Philippines, in the Designated Account for this Project, in the Bangko Sentral ng 

Pilipinas. 

 

6. The Borrower shall provide counterpart financing for the Project in the amount 

of approximately six million and eighty thousand United States Dollar (USD 6 080 

000). Additional counterpart funds for approximately three million five hundred ten 

thousand United States Dollar (USD 3 510 000) are expected to be mobilized during 

the Project Implementation Period by the Local Government Units (LGUs). 

 

Section C 

 

1. The Lead Project Agency shall be the Department of Agrarian Reform (DAR) or 

any successor thereof.  

 
2. The Project Completion Date shall be the sixth anniversary of the date of entry 

into force of this Agreement.  

 

Section D  

 

1. The following are designated as additional conditions precedent to 

withdrawal: 

 

(a) A national Project Steering Committee (PSC) shall have been set up as 

described in Schedule 1; and  

 

(b) A draft Project Implementation Manual (PIM) shall have been submitted 

to the Fund.  

 

2. The following are the designated representatives and addresses to be used for 

any communication related to this Agreement:  

 

 

For the Borrower: 

 

The Secretary of Finance 

Department of Finance 

DOF Building 

Roxas Boulevard 

Manila, Philippines 

 

For the Fund:   

 

The President  

International Fund for Agricultural Development 

Via Paolo di Dono 44  

00142 Rome, Italy  
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This Agreement, has been prepared in the English language in two (2) original 

copies, one (1) for the Fund and one (1) for the Borrower.  

 

 

 

 

REPUBLIC OF THE PHILIPPINES 

 

 
 
 
 
 
__________________________ 

Name and title of  

Authorized Representative 

 

 

 

 

 

 

INTERNATIONAL FUND FOR  

AGRICULTURAL DEVELOPMENT 

 

 

 

 

 

 
__________________________ 

Kanayo F. Nwanze 

President  
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Schedule 1 

 

Project Description and Implementation Arrangements 

 

 

I. Project Description 

 

1. Target Beneficiaries.  The Project will directly benefit 300,512 farmer 

beneficiaries composed of 38,724 agrarian reform beneficiaries (ARBs) and 

261,788 other rural workers in eleven agrarian reform communities (ARC) Clusters 

in ten (10) provinces in Region IX (Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur and 

Zamboanga Sibugay), Region X (Misamis Oriental, Camiguin and Bukidnon) and 

CARAGA (Agusan del Norte, Agusan del Sur, Surigao del Sur and Surigao del Norte) 

(Project Area). The other rural workers are composed of smallholders, un- or 

underemployed rural youth, indigenous peoples (IPs), women, and business 

development partners, including eligible people’s organizations (POs – e.g. farmers’ 

cooperatives and associations) involved in the value chains selected and willing and 

able to participate in Project interventions. The target are among the six poorest 

regions of the country. Within the three regions, the Project will target 91 ARCs and 

50 municipalities in ten (10) provinces with a possible extension to qualified ARC 

clusters within the Bangsamoro region. 

 

2. Goal.  The Project aims to contribute to the reduction of poverty incidence ten 

(10) provinces of Regions IX, X and CARAGA through the promotion of sustainable 

livelihood activities based on key commodities e.g. rice, rubber, coffee, cassava and 

coco sugar that are deemed competitive in the Project Area. The agriculture and 

fishery sector through participatory value-chain development will improve and 

sustain the profitability of smallholder farmers. 

 

3. Objectives.  Specifically, the Project intends to enable ARBs and other small 

farmers in ten (10) provinces of Regions IX, X and CARAGA to become highly 

productive and competitive entrepreneurs and contribute to the achievement of 

broa-based rural economic growth by: (i) increasing the quantity and improve the 

quality of commodity production; (ii) improving the phasing of production in 

conjunction to meet market demand; (iii) adding value to farm produced by 

improving post-harvest handling/management; (iv) strengthening/developing 

farmers’ linkage to selected value chains; and (v) diversifying sources of income 

through development of alternative livelihood/agri-enterprise activities in 

partnership with the private sector. 

 

4. Components.  The Project shall consist of the following four components: (i) 

Participatory Value-Chain Analysis and Planning to Link Smallholder Farmers to 

Existing Value-Chain Systems; (ii) Integrated Smallholders Agricultural and Rural 

Enterprise Development; (iii) Subdivision of Collective Certificates of Landownership 

Award (CLOA) and Facilitation of Land Transfer Program and (iv) Project 

Management, Monitoring and Evaluation and Knowledge Management. 

 

4.1 Component A:  Participatory Value-Chain Analysis and Planning to Link 

Smallholder Farmers to Existing Value-Chain Systems 

 

The expected outcome of this component will be that value chain business 

development plans for selected crops validated and implemented resulting in 

improved farm income. This component will provide in each of the 11 ARC clusters: 

(i) validation of priority commodities and market analysis of the potential of the 

major commodities for future value chain development; (ii) prioritization of the 

commodities, processing and rural-based enterprises for Project support and 

identification of the “anchor value chain” and the “secondary” enterprises; (iii) 

identification of the gaps and inefficiencies in the value-chains and solutions and 
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investments required; (iv) identification of POs (associations, cooperatives) and 

private sector organizations wishing to participate and capable of participating in 

the value-chain development; and (v) updated ARC Value-chain Investment Plans 

(ARC-VIPs).  

 

Commodity value-chain investment plans for the eleven ARC clusters were 

implemented in 2014/15 by DAR. Activities under this component include value- 

chain investment planning for secondary crops, as well as capacity building to 

ensure that small-scale producers/processors can adapt to market changes.  

 

4.2 Component B: Integrated Smallholders Agricultural and Rural Enterprise 

Development 

 

This component is developed based on the results of component A. It aims to 

improve production, value addition and marketing of the selected agricultural 

commodities.  The subcomponent on farm production will specifically focus on the 

improvement of quantity and quality of production at the farm level, and the 

phasing of production to meet market demands. The Project will finance the initial 

costs of inputs (seeds, seedlings, and fertilizers), tools and equipment, capacity 

building for the farmers and the provision of technical and farm management.  

 

Subcomponent on value addition and diversification, on the other hand aims to 

upgrade strategies to enhance enterprise development including: product 

development, branding, packaging, logistics, certification,/accreditation, technology 

upgrading and training on post-harvest handling and storage, food safety and 

product quality. The Project will also undertake market and investment facilitation 

to develop linkages within the value chain particularly among producers and buyers 

and input providers to enhance the profitability of the farm enterprises. This 

includes support for improving the existing market information systems, conduct of 

trade fairs, business and investor’s for a and assistance in negotiations with buyers 

and investors for leasehold, contract growing, joint venture or marketing 

arrangements. 

 

The Project will also provide financing assistance and raise the necessary capital 

investment through: (i) the private sector enterprises involved in the value-chain; 

(ii) matching grant funds to farmers, POs and private sector organizations; (iii) 

assisting eligible farmers and POs to access grant funds from other sources; (iv) 

developing capacity of viable farmers’ organizations, so they can access finance 

from the formal banking sector/government’s financing institutions and micro-

finance institutions (MFIs); and (v) the financial institutions to develop appropriate 

financing packages and products.  

 

Importantly, the Project ConVERGE will invest on value-chain related rural 

infrastructure. This component includes provision of farm-to-market roads, bridges 

and drainage crossings, rehabilitation/restoration of communal irrigation systems 

(CIS), post-harvest facilities, and water supply required for the processing of local 

produce.  

 

4.3 Component C: Subdivision of CLOA and Facilitation of Land Transfer Program 

 

This component will cover the subdivision of CLOAs and facilitation of land transfer 

action to stabilize ownership and property rights in the project areas.  This will 

provide incentive to farmers to make their lands more productive and enable them 

to access credit and engage in agribusiness projects with private investors. Target 

outputs and outcomes for this component will be under the regular programme of 

DAR and will be funded under the regular budget of DAR. 
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4.4 Component D: Project Management, Monitoring and Evaluation and 

Knowledge Management 

 

The expected outcome of this component is that the Project is completed on time 

and within the agreed budget. This component will finance the costs of Project 

management and coordination, compilation, reporting and Monitoring and 

Evaluation (M&E) activities at national, regional and provincial levels. In addition, 

the Project will finance policy studies, stakeholders' consultations and other events 

related to the planning and implementation of the value-chain approach to agro-

enterprise development, mechanisms for convergence, and any other relevant 

policy studies. 

 

II. Implementation Arrangements 

 

A. Approach 

 

5. The Project will use a convergence approach in implementing its activities 

under the leadership of DAR. The National Convergence Initiative combines the 

efforts of three national government agencies involved in the agriculture, agrarian 

reform and natural resource sector, namely Department of Agriculture (DA), DAR 

and the Department of Environment and Natural Resources (DENR) with the aim of 

providing more comprehensive and integrated support to smallholders and others in 

the rural areas. The Project implementation will extend the concept of convergence 

with DA and DENR as co-implementing agencies of DAR and to involve other 

agencies with a potential role to play in Project implementation, including 

Department of Trade and Industry (DTI), Department of Science and Technology 

(DOST), National Commission on Indigenous Peoples (NCIP) and Mindanao 

Development Authority (MinDA) as well as the Department of Interior and Local 

Government (DILG)-LGUs. 

 

6. The Project implementation involves essentially two phases. In the first year, 

the Project will use the value chain studies prepared by the DAR. Activities in the 

crops validated by the beneficiaries will start in those communities expressing 

interest in them. In tandem with the Project stakeholders, the Project will identify 

an appropriate package of activities to intensify production, improve productivity, 

and to determine the need for access to markets, roads, irrigation and other 

marketing infrastructure to support these crops. Once experience has been gained 

with activities pertaining to the selected crops, the Project will consider adding 

selectively other crops/farming activities of interest to the beneficiaries as 

expressed in the cluster development plans. Prior to doing so, the Project will 

conduct a simple market demand analysis and if found that there is ample demand, 

this will be followed (if necessary) by a simplified value chain analysis to consider 

providing support to other immediate points along the selected chains for which the 

Project will provide investment funds. The aim of this phase is to validate and 

review the preliminary analysis of potential priority commodities prepared during 

the Project design and identify the champion and secondary value chains in each of 

the 11 target ARC clusters in ten provinces for which the Project will provide 

investment funds. The next five years will be the main investment phase of the 

Project in developing the selected value-chains with Project support, winding down 

during the last year of the Project (PY6). 

 

7. The key elements of the overall Project approach are the following: (i) 

implementation through the DAR structure at national, regional, provincial and 

municipal levels, with the participation of the other convergence agencies using 

existing government staff to the maximum extent possible; (ii) use of the ARC 

clustering approach developed by DAR for the provision of support to the ARCs for 

value chain development; and (iii) an emphasis on knowledge management and 

learning to ensure that the experience and lessons learned are available to improve 
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Project performance and for wider dissemination.  

 

8. The implementation strategy will include: (i) geographic targeting to identify 

the Project areas and provide a preliminary list of target commodities for further 

assessment at the start of the Project for value chain development; (ii) selection of 

private sector organizations to provide marketing and/or other services that meet 

the proposed eligibility criteria (Annex 5) during the initial participatory value chain 

analysis and planning phase; (iii) self-targeting by members of the target group 

based on their interest in participating in Project activities; (iv) non-poor 

households will be targeted through their inclusion in the POs or other types of 

organizations formed; and (v) provision of public goods, such as improved farm to 

market roads, rehabilitated CIS, post-harvest facilities, etc.  

 

9. Consultations were held with the NCIP, the organization in charged with 

supporting the integration of IPs in the mainstream. The approach to working with 

IPs as a sub-group of the target group will work within the framework of the NCIP’s 

Ancestral Domain Sustainable Development and Protection Plan, as a way of 

involving the community  

members with the local government agencies and a vehicle to strengthen capacities 

of IPs in the process. This approach involves practicing the principle of free and 

prior informed consultation/consent on all Project activities through the provision of 

adequate information. 

 

B. Organizational framework  

 

10. DAR will be the Lead Project Agency, which will also involve DA, DENR, DTI, 

DOST, MinDA and DILG-LGUs. In case there will be changes in the organisation of 

agencies providing support to farmers/ARBs, DAR will be the Lead Project Agency 

to continue the implementation of this Project. DAR has the necessary institutional 

capacity and structure to undertake this role and the experience gained from 

implementing over 60 externally funded Projects, including two completed IFAD 

Projects that were implemented satisfactorily in Mindanao. DAR has staff at all 

levels of government, down to the municipal level (municipal agrarian reform 

officers), and a development facilitator assigned to each of the 11 ARCs to work 

with beneficiaries. The Project management structure involves a Central Project 

Management Office (CPMO) based in Cagayan de Oro in Region X; Regional Project 

Management Offices (RPMOs) in each of the three regions; and Provincial Project 

Management Offices (PPMOs) in each of the 10 provinces (two operational divisions 

in Bukidnon). 

 

11. The PSC chaired by the Secretary of DAR shall be the policy making body for 

the Project. Other members shall be senior officials of the DA, DENR, DTI, DOST, 

DOF, DBM, National Economic and Development Authority (NEDA), DILG, MinDA 

and private sector representative. The PSC shall review and approve the Project’s 

Annual Work Plan and Budgets (AWPBs), Annual Procurement Plans and PIM, upon 

the recommendation of the CPMO.  

 

12. A CPMO located in Mindanao shall act as the PSC Secretariat, with the Project 

Director as the Committee’s secretary.  It will provide overall direction, and directly 

supervise project implementation in Regions IX, X and CARAGA.  

 

13. The Multi-Stakeholder’s Committee (RMSC) shall be located in Regions IX X 

and CARAGA. The DAR Regional Director (RD)shall chair the RMSC with senior staff 

representative from the DA, DENR, NEDA, DTI, DOST, NCIP, DPWH, DILG, 

beneficiaries representative as members. Other attached agencies, such as NIA, 

FIDA, and PCA, shall be invited as needed. The LGUs shall serve as resource 

persons when the RMSC reviews sub-project proposals prior to approval.  
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14. The RPMO shall be established in the three (3) regions covered by the Project, 

under the leadership of the DAR’s RD. It shall supervise and provide technical 

support to project implementation in the ARC clusters.  

 

15. A Provincial Project Management Office (PPMO) shall be located in every 

target province under the leadership of the DAR Provincial Agrarian Reform Officer 

II (PARO II). It shall implement project activities in the ARC cluster and prepare the 

ARC cluster AWPBs and procurement plans, monitor progress and report which shall 

be submitted to the RPMO. 

 

16. A Cluster Project Operations Team (CPOT) will be convened in each ARC 

cluster. The CPO shall be responsible for the implementation of Project activities in 

the respective ARC cluster. A DAR Municipal Agrarian Reform Officer will head the 

CPOT with member from the DAR’s development facilitators, LGUs (e.g., Municipal 

Agriculture Officer, Municipal Engineer, Municipal Planning and Development 

Officer, Municipal Environment and Natural Resources Officer), NCIP Service 

Center’s Officer, DENR’s Community Environment and Natural Resources Officer, 

private sector organizations and other implementing agencies as necessary.  

 

C. Planning, monitoring and evaluation, and learning and knowledge 

management  

 

17. At start-up, the Project staff and stakeholders (representatives of 

beneficiaries, the private sector, etc.) at national and regional levels will prepare a 

multi-year global workplan and budget for achieving Project objectives and targets 

for approval by the Project steering committee. Participatory planning of AWPBs will 

start at the barangay and ARC cluster levels, involving representatives of the ARCs, 

CPOTs and PPMOs. The Project will have a results-based M&E system to report the 

status of Project implementation and progress on outputs, outcomes and impact. 

The overall M&E system will consist of regular reports and process monitoring by 

the CPMO, based on data provided by RPMOs, PPMOs and implementing agencies 

and based on the Project’s physical progress data and financial accounts, 

maintained by the CPMO and regional/provincial offices. During the first Project 

year (PY1), DAR will undertake a baseline survey to cover all indicators of the 

logical framework, including RIMS indicators, and, subsequently, midterm impact 

and completion impact surveys. Monitoring and evaluation and knowledge 

management units will be established in the CPMO and in each of the RPMOs and 

PPMOs. The outputs of these units will include documentation of innovative 

approaches and good practices in participatory value-chain analysis and planning 

methodology for sharing and replication. Based on these findings, policy studies will 

be prepared to contribute to improvement of the business environment for 

smallholder farmers in the Philippines, with a view to scaling up within the country.  

 

D. Financial management, procurement and governance  

 

18. Financial management of the Project will follow the government systems, 

rules and regulations for receipts and disbursements of proceeds from the Loan to 

the extent that they are consistent with IFAD’s standard disbursement procedures. 

The Bureau of Treasury, through DAR, will maintain one Designated Account for the 

loan. DAR, through the CPMO, will be responsible for overall management of Project 

funds, which includes: oversight of Project operations, finance and procurement, 

implementation support for Project implementers; review and consolidation of 

Project AWPBs; physical and financial reports and audits; and consolidation of 

accounts and withdrawal applications. RPMOs and PPMOs will be accountable for 

Project funds received for implementation of the Project. DAR will execute a 

memorandum of agreement with each of the partner implementing agencies at 

national, regional, provincial and municipal levels to specify the services and 

support to be provided by each agency and by the Project. Annual financial 
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statements on Project funds will be prepared in accordance with acceptable 

government accounting standards as long as these converge towards internationally 

recognized best practices and/or are deemed to provide minimum disclosures. The 

Project audit will follow the rules and regulations of the Commission on Audit and 

IFAD Guidelines on Project Audits. The Project will follow government procurement 

regulations (RA 9184) using the latest implementing rules and regulations – to the 

extent that they are consistent with IFAD’s Procurement. IFAD will apply a zero-

tolerance policy in respect of fraudulent, corrupt, collusive or coercive actions. 

Where an investigation performed by IFAD, the Borrower or another competent 

entity has determined that fraudulent, corrupt, collusive or coercive actions have 

occurred in Projects financed through its loans and grants, IFAD will enforce 

sanctions in accordance with the provisions of applicable IFAD rules and regulations 

and this Agreement.  

 

E. Supervision  

 

19. Project supervision during the first 12-18 months will focus on ensuring that 

there are no delays in Project start-up and address any bottlenecks that may occur. 

Supervision will focus specifically: (i) the various aspects of overall Project 

management  

to ensure that the AWPB is prepared and approved and that the PY1 AWPB is 

operational; (ii) the PIM, which will be prepared by the CPMO following the design 

completion mission and before Project start-up is in use; (iii) assessment of the 

Project institutional arrangements and Project management and coordination 

related issues; (iv) assessment of the results of the validation of the priority crops 

of interest to the POs and review of the need for market demand and value chain 

analysis for additional crops; (v) assessment of the implementation of the pilot 

value chains to gain lessons, as a failure to undertake these activities in a timely 

fashion will delay Project implementation and/or lose the benefits learned from the 

initial stages of the pilots; (vi) review of terms of reference of the Project value-

chain staff and consultants and making and agreeing changes, if necessary; (vii) 

re-examining the need for subsidies and review options for cost recovery through 

the use of guarantees for bank loans to participating enterprises and the ability of 

famers to obtain production credit; (viii) the Project financial management, 

accounting and internal controls processes are are satisfactory at central, regional, 

provincial levels and within the ARC clusters; (vi) the bank accounts have been 

opened and the initial deposit received from IFAD; (ix) a functioning M&E/KM 

system has been set up; (x) the initial procurement of goods and services, 

especially that of the Project management staff and value-chain consultants, is 

completed in a timely fashion; and (xi) the training relating to various aspects of 

Project management, e.g. financial management, procurement, physical and 

financial reporting, etc. is being implemented. By concentrating on these subjects, 

the delays that often affect the start-up of IFAD Projects can be avoided or 

addressed before they lead to significant delays.  

 

20. Annually, IFAD and the NEDA will conduct a full supervision and 

implementation support mission jointly with the government and a post-supervision 

mission 6-9 months later depending on progress. Expertise required will include: (i) 

a value-chain specialist familiar with Mindanao and value-chains that have 

provisionally been identified during Project design; (ii) a rural infrastructure 

specialist; (iii) a financial management specialist familiar with both IFAD and 

government procedures responsible for financial management, loan disbursements 

and procurement; and (iv) a community development specialist from time to time. 

Staff members from IFAD, the DAR SSO-FAP and NEDA will also be on the missions. 
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Schedule 2 

 

Allocation Table 

 

 

1. Allocation of Loan Proceeds.  The Table below sets forth the Categories of 

Eligible Expenditures to be financed by the Loan and the allocation of the amounts 

of the Loan to each Category and the percentages of expenditures for items to be 

financed in each Category:  

 

 

Category  Loan Amount 

Allocated 

(expressed in 

EUR) 

Percentage 

I. Works  8 920 000 100% net of taxes and other 

contributions  

II. Equipment and materials   

(for farms and enterprise 

development)  

7 450 000 100% net of taxes and other 

contributions  

III. Equipment and materials   

(for value chains)  

1 710 000 100% net of taxes and other 

contributions  

IV. Consultancies  3 360 000 100% net of taxes and other 

contributions  

V. Training and workshops  1 210 000 100% net of taxes and other 

contributions  

VI. Equipment  150 000 100% net of taxes and other 

contributions  

      

TOTAL  22 800 000    

 

2. Category n. VI "Equipment" includes office equipment and vehicles. 

 

3. Start-up Costs. Withdrawals in respect of expenditures for start-up costs for 

Categories IV, V, and VI incurred before the satisfaction of the general conditions 

precedent to withdrawal shall not exceed an aggregate amount of two hundred 

thousand United States Dollar (USD 200 000). 
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Schedule 3 

 

Special Covenants 

 

 

In accordance with Section 12.01(a)(xxiii) of the General Conditions, the Fund may 

suspend, in whole or in part, the right of the Borrower to request withdrawals from 

the Loan Account if the Borrower has defaulted in the performance of any covenant 

set forth below, and the Fund has determined that such default has had, or is likely 

to have, a material adverse effect on the Project: 

 

1. Private Sector.  The Borrower confirms its commitment to engage with the 

private sector as implementing partners and service providers, in order to ensure 

that the Project objectives are met. 

 

2. Procurement.  The Borrower shall ensure that the Project shall follow the 

government’s procurement regulations, as these may be amended from time to 

time, using national implementing rules and regulations to the extent that they are 

consistent with IFAD’s Procurement Guidelines.   

 

3. Monitoring and evaluation.  The Project shall maintain its own monitoring 

system to be able to properly evaluate Project implementation, including the socio-

economic and environmental impact thereof. The Lead Project Agency shall ensure 

that the criteria established and required by the Fund under its Results and Impact 

Monitoring System (RIMS), as communicated by the Fund to the Borrower, shall be 

incorporated into and form part of the Project’s monitoring and evaluation system. 

 

4. Anticorruption Measures.  The Borrower shall comply with the requirements 

under IFAD’s Policy on Preventing Fraud and Corruption in Its Activities and 

Operations, as amended from time to time.  
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Logical framework 
 

Narrative Summary Verifiable Indicators Means of Verification Assumptions/Risks 

Goal    

Contribute to the reduction of 
poverty incidence in the ten 
target provinces of Regions IX, 
X and Caraga. 

 35,000 households and 70 People’s Organisations in the 11 ARC clusters: 

 Increased ownership of household assets (household asset index) 
increased by 30% from baseline survey to xx by end of project (EOP).  

 Prevalence of child malnutrition reduced by 30% at EOP from baseline 
survey. 

 NSCB report. 

 RIMS baseline, mid-
term and completion 
surveys. 

 

 

Development Objective    

Enable ARBs and other 
smallholder farmers in the 10 
target provinces of Regions IX, 
X and Caraga to become 
highly productive and 
competitive entrepreneurs and 
contribute to the achievement 
of broad-based rural economic 

growth.   

 300,512 farmer beneficiaries composed of 38,724 agrarian reform 
beneficiaries (ARBs) and 261,788 rural workers in 11 ARC clusters (includes 
women and IPs present in the target areas). 

 Average annual income (in constant 2009 prices) increased from PHP 17,582 
in 2009 to about PHP 21,267 at EOP. 

 Farm income derived from new farming activities increased by 10 % at MTR 
and by 30%  at EOP. 

 Consolidated annual 
RIMS reports, baseline, 
mid-term and 
completion surveys. 

 Annual participatory 
monitoring studies/ 
outcome assessments. 

 DAR ALDA report. 

 Peace and Order in the areas covered by 
the target ARC clusters. 

 No major financial shocks, a stable 
inflation rate and purchasing power of 
smallholders/ producers maintained or 
increasing. 

 No major climate shocks. 

 Key policy environment improved for 
competitiveness of the agri-business 
sector.  

Outcomes and Outputs    

Outcome Component 1: 
Value chain business 
development plans for selected 
crops validated and 
implemented resulting in 
improved farm income. 

 70 participating POs and other entities in the ARC clusters validated and 
implemented their value-chain investment plans from PY2 -7. 

 At least 10% of increased farm income derived from new farming activities by 
MTR and 30% by end of project. 

 Project MIS and annual 
outcome assessments. 

 Annual RIMS report. 

 Supervision Mission 
(SM) reports. 

 Government remains committed to value-
chain development. 

Outputs:  
Market demand analysis and 
value chain analysis 
undertaken and ARC cluster 
value chain investment plans 
prepared.  

 11 updated ARC cluster prioritised value-chain investment plans (ARC-VIPs) 
prepared in PY1. 

 11 ARC cluster value-chain investment plans (ARC-VIPs) updated each year 
during PY2-7.  

 Project MIS and annual 
outcome assessments. 

 Annual RIMS report. 

 SM reports. 

 Highly competent value-chain staff and 
consultants appointed.  

Outcome component 2: 
Improved production, value 
addition and marketing of the 
selected agricultural 
commodities. 

In the 11 ARC clusters: 

 Gross value of agricultural production of 35,000 HHs increased by 15 % at 
MTR and 30% at EOP.  

 8,000 HHs have entered into contractual marketing arrangements with buyers 
at MTR and 16,000 HHs at EOP. 

 Traffic count on project financed roads increased by 20% at MTR and by 40% 
at EOP.  

 Average farm-gate prices in real terms for the commodities selected by the 
target group members increased from baseline survey by 5% at MTR and by 
10% at EOP. 

 Participating business enterprises have generated additional employment for 
3,000 households by EOP and 1,000 by the MTR. 

 40,000 (90% of the total target group) households have improved access to 

 Project MIS and annual 
outcome assessments. 

 Annual RIMS report. 

 SM reports. 

 Government remains committed to value-
chain development. 

 Businesses willing to work with farmers’, 
POs etc. 

 Sufficient competition allows farmers, 
POs, etc. choices. 

 LGUs and local communities assume 
responsibility for infrastructure O&M.  
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Narrative Summary Verifiable Indicators Means of Verification Assumptions/Risks 

rural infrastructure and production/processing facilities by EOP, 20% by MTR. 

 90% of project financed infrastructure and equipment is operating and 
being well maintained at end of project 

Outputs: 
Services provided to improve 
the production, value addition 
and marketing of the selected 
agricultural commodities.  

 Target group smallholders receiving project services, increases from 
5,000 in PY2 to 35,000 by EOP.  

 No. of business organisations/associations formed and/or assisted. 

 No of contract farming agreements. 

 No. of marketing agreements.  

 No. of private service providers contracted. 

 Around 136 km of road upgraded
1
  

 About 150 ln.m. bridges constructed. 

 Around 150 ha of irrigation rehabilitated/restored. 

 Around 3 units of water supply schemes constructed. 

 > 30% of the members of the management committees (POs etc.) are women 
PY1-6. 

 > 15% of the members of the management committees (POs etc.) are IPs 
PY1-6. 

 Project MIS and annual 
outcome assessments.  

 Annual RIMS report. 

 SM reports. 

 Levels of trust in ARCs adequate for 
establishing effective POs, binding 
contracts etc. 

 Adequate TA is provided. 

Outcome Component 3: 
Project implementation is 
completed on time, within the 
agreed budget and to the 
satisfaction of the beneficiaries. 

 Project implementation is completed within 7 years and all accounts are 
closed within 6.5 years. 

 At least 90% disbursement of IFAD Loan and Grant after 6.5 years of project 
implementation.  

 95% of the financial and physical targets achieved, without cost overruns.  

 Annual expenditures are >90% of the AWPB estimates, PY1-6. 

 >75% of target households from PY3-6satisfied with the services provided. 

 Project MIS and annual 
outcome assessments.  

 SM reports. 

 Effective coordination through the NCI.  

 All implementing partners adhere to the 
financing agreements, project 
implementation guidelines as specified in 
the MOAs  

Outputs: 
Project managed in a timely, 
cost effective, transparent and 
a gender and culturally 
sensitive manner. 

 Complete, accurate financial records prepared and audited annually beginning 
PY1. 

 Adherence to planning and reporting procedures and formats PY1-6 

 M&E activities are timely, efficient and gender and culturally responsive PY1-
6. 

 Annual dissemination of lessons learned/knowledge from project 
implementation PY4-6. 

 46 contract and 239 DAR regular staff are in post with qualifications and 
experience appropriate for their terms of reference PY1-6. 

 At least 30% of the project staff are female PY1-6. 

 Project progress reports. 

 SM reports. 

 M&E reports.  

 Audit reports. 

 Timely fund flows from the Loan and 
Grant Accounts through the DAs to the 
Project Accounts at all levels. 

 Government and LGU counterpart funds 
and beneficiary contributions provided in 
a timely fashion. 

 

                                           
1
Assumption: Of the total allocation of USD 11.4 million for Investments in VC Related Rural Infrastructure, 96 % will be invested in farm to market roads and bridges; 3% in rehabilitation of 

irrigation schemes; and 1 in water supply. Investments for storage and drying facilities will be funded under the Farm and Value Chain Enterprise Development Sub-component. 


